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DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN 
MEDIUL RURAL PRIN ACTIVITĂŢI DE MENTORAT

Un învăţământ de calitate pentru mediul rural

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!



DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Unitatea de Management al 
Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE), a demarat, în data de 2 decembrie 2010, 
proiectul Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de 
mentorat, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, 
Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare 
profesională.

Proiectul Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de 
mentorat a apărut ca o iniţiativă firească, într-o societate contemporană care impune 
dezvoltarea permanentă a resurselor umane din educaţie şi, implicit, creşterea calitativă 
permanentă a ofertei educaţionale. 

Scopul proiectului este de a asigura accesul la un învăţământ de calitate pentru elevii din 
mediul rural. Un prim pas care trebuie făcut în acest sens implică îmbunătăţirea şi 
profesionalizarea formării continue a cadrelor didactice din învăţământul obligatoriu (clasele 
I-IX). Acest lucru însă nu se va putea realiza decât provocând schimbări strategice de 
mentalitate şi concept în rândul profesorilor vizaţi, dat fiind că aceşti actori educaţionali sunt 
principalii mesageri ai ofertei educaţionale.
De activitățile proiectului vor beneficia 6.000 de cadre didactice din învăţământul obligatoriu 
din mediul rural, din 5 judeţe selectate pe baza rezultatelor scăzute obţinute la testările 
naţionale: Arad, Tulcea, Sibiu, Călăraşi şi Braşov.

Programul este gândit şi structurat astfel încât să ofere flexibilitate şi să poată fi 
adaptat la condiţiile particulare din fiecare şcoală beneficiară, în parte.

Activităţile se vor desfăşura în şcoală, evitând afectarea procesului educativ şi 
a programului zilnic, precum şi dislocarea participanţilor din localităţile de reşedinţă. 
Un alt avantaj este acela că toate cadrele didactice dintr-o şcoală sunt cuprinse în 
acelaşi program de formare, beneficiind de un program care facilitează consolidarea 
echipei şcolii.

Seria de 8 module de formare elaborate în cadrul proiectului constituie atât 
bază de curs, cât și resurse valoroase pe care cadrele didactice le pot utiliza în 
procesul de predare - învățare - evaluare și cuprinde următoarele titluri:

Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară

Evaluarea formativă în contextul învățării

Stiluri de predare, stiluri de învățare

Comunicarea educațională

Consilierea educațională

Calitatea în educație

Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice

Management instituțional și management de proiect
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SCURTĂ DESCRIERE A MODULELOR DE FORMARE
1. Strategii didactice în perspectiva transdisciplinară

2. Evaluarea formativă în contextul învățării 

3. Stiluri de predare, stiluri de învățare 

Modulul are drept scop formarea participanților pentru stabilirea de 
strategii didactice interdisciplinare, pluridisciplinare și transdisciplinare în 
scopul dezvoltării competențelor cheie, generale și specifice ale disciplinelor de 
studiu, iar competențele specifice pe care le dezvolta sunt:

utilizarea corectă a terminologiei de specialitate;
stabilirea rezultatelor învăţării prin raportare la competenţele cheie, 
generale ale ariei curriculare şi specifice ale disciplinei;
stabilirea strategiilor didactice în perspectiva interdisciplinară,                
pluridisciplinară și transdisciplinară prin raportare la rezultatele                    
aşteptate.

Modulul are drept scop dezvoltarea competenţelor specifice realizării 
de către cadrele didactice a demersului evaluativ în situaţii educaţionale 
diverse. Competenţele specifice pe care modulul le dezvoltă sunt:

argumentarea tendinţelor de modernizare a evaluării educaţionale;
utilizarea/integrarea coerentă a criteriilor de evaluare, a metodelor, 
tehnicilor şi instrumentelor de evaluare, în diverse contexte                     
educaţionale;
interpretarea rezultatelor obţinute în activitatea de evaluare formativă;
valorificarea rezultatelor şcolare ale elevilor, în vederea diferenţierii şi           
individualizării învăţării.

Modulul are drept scop creşterea reuşitei şcolare a elevilor prin 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de adecvare a stilurilor de 
predare la stilurile de învăţare ale elevilor şi eficientizarea interacţiunii cadru 
didactic - elev. Competențele specifice pe care modulul le dezvoltă sunt:

utilizarea corectă a conceptelor cu care operează profesorul;
utilizarea metodelor şi strategiilor didactice adecvate stilurilor                   
individuale de învățare;
identificarea celor mai eficiente modalităţi de a sprijini şi încuraja elevii 
în dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare.

4. Comunicare educațională 

5. Consiliere educațională 

6. Calitatea în educație

Modulul are drept scop crearea unui model eficient de comunicare intra 
și interinstituţională, ţinând cont de funcţiile acesteia, prin exersarea tipurilor de 
comunicare în raport cu vârsta, statutul social şi nivelul educaţional, astfel încât 
să se reducă barierele de comunicare. Competenţele specifice pe care modulul 
le dezvoltă sunt:

utilizarea limbajelor de comunicare: defensivă, proiectivă, nonviolentă, 
persuasivă, paradoxală;
aplicarea comunicării specifice jocului şi dramei în mediul educaţional;
recunoaşterea particularităţilor comunicării în grupuri de copii,                     
preadolescenţi, adolescenţi, tineri, adulţi şi utilizarea acestora în                         
îmbunatăţirea comunicării educaţionale;
identificarea şi micşorarea barierelor de comunicare.

Modulul are drept scop dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de a 
utiliza tehnici de consiliere educațională pentru a sprijini învăţarea şi obţinerea 
succesului pentru toţi elevii, iar competențele specifice pe care modulul le 
dezvoltă sunt:

centrarea pe explorarea resurselor personale ale elevilor;
integrarea abilităților de comunicare și relaționare în managementul 
clasei și al situațiilor de risc;
utilizarea adecvată a informațiilor pentru obținerea succesului în           
predare - învățare;
dezvoltarea abilităților de comunicare cu părinții și comunitatea locală.

Modulul are drept scop dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice de 
planificare şi implementare a managementului calităţii în educaţie, iar 
competenţele specifice pe care le dezvoltă sunt: 

analiza şcolii din perspectiva indicatorilor de calitate;
proiectarea şi implementarea îmbunătăţirii calităţii în baza autoevaluării                        
şcolii;
asigurarea participării tuturor factorilor interesaţi în procesul de                  
autoevaluare şi implementare a calităţii. 
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7. Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice 

8. Management instituțional și management de proiect

Modulul are drept scop formarea abilităţilor de utilizare a strategiilor de 
învăţare care să permită cadrelor didactice rezolvarea problemelor în carieră, 
dezvoltarea motivaţiei pentru studiu şi consolidarea stimei de sine, operând cu 
elemente ale cunoaşterii şi imaginii de sine, autocunoaşterii şi intercunoaşterii. 
Competenţele specifice pe care modul le va dezvolta cursanţilor sunt:

aplicarea teoriilor învăţării în dezvoltarea carierei;
gestionarea emoţiilor ca dimensiune a personalităţii şi ca suport în                       
managementul conflictului;
utilizarea corectă a unor metode pentru dezvoltarea şi consolidarea                            
stimei de sine, cunoaşterii de sine şi imaginii de sine.

Modulul are drept scop dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor 
necesare pentru a fi manageri pro-activi, în multiplele ipostaze îndeplinite de 
cadrul didactic, în care sunt necesare cunoaşterea solidă, înţelegerea şi 
aplicarea conceptelor teoretice şi a celor mai bune practici cu privire la 
managementul educaţional. Competenţele specifice pe care modulul le 
dezvoltă sunt următoarele: 

exercitarea funcţiilor manageriale la diferite niveluri într-un mediu                   
şcolar general; 
organizarea proceselor de gestionare a instituţiilor de învăţământ ca                    
sisteme eficiente; 
practicarea unui leadership eficient şi pro-activ în dublul rol de manageri                       
și educatori; 
dezvoltarea unor proiecte care să se armonizeze cu scopul instituţiei/                       
organizaţiei astfel încât să producă schimbări, accesându-se surse                
potrivite de finanţare. 

PORTALUL DE PROIECT

În cadrul proiectului a fost dezvoltat şi un portal de proiect, gândit ca un mijloc 
complex de comunicare, de e-learning şi de diseminare a informaţiei. Portalul 
contribuie la formarea unei comunități de bune practici pentru școlile și cadrele 
didactice participante la proiect și conține, de asemenea, aplicaţia de eLearning 
precum şi materialele de formare în format multimedia.

Facilităţile de colaborare acoperă atât comunicarea şi colaborarea între utilizatori cât 
şi susţinerea de instruiri online pentru mentori şi pentru profesori.

Portalul se poate accesa la adresa web mentoratrural.pmu.ro 
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